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  "المرأة والتكنولوجيا"برنامج 
 

   برنامج المرأة والتكنولوجيان عامة عفكرة
  

بتمويل من مبادرة الشراآة مع الشرق  لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، القائم (WIT) ُيدار برنامج المرأة والتكنولوجيا
 مرآز الساحل الغربي، ويتم تنفيذه -  (IIE)لدولياألمريكية، بواسطة معهد التعليم ا التابعة لوزارة الخارجية (MEPI) األوسط

والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية  مصر والعراق والكويت وسلطنة عمان: بالتعاون مع شرآاء محليين في سبع دول وهي
  .المتحدة واليمن

 
  مكونات البرنامج

  

 :فريقيا خمسة أنشطة أساسية للمشارآات والمؤسسات الشريكةيقدم برنامج المرأة والتكنولوجيا لمنطقة الشرق األوسط وشمال أ

  ورش عمل فى المهارات الشخصية 
  تدريب تكنولوجيا المعلومات من خالل منهج طموح بال حدود لشرآة ميكروسوفت 
  تخطيط األعمال من أجل االستدامة 
  نوادى المرأة لتكنولوجيا المعلومات 
  بناء القدراتالتبادل المهنى و 

 المؤسسات مثل غرف التجارة، والمؤسسات غير الحكومية، وجمعيات المرأة، والجامعات مشارآة مع عدد منمن خالل الو
 األهداف. تدريبية جديدة وموارد جديدة والكليات، سيكتشف البرنامج سبًال جديدة تستطيع من خاللها النساء الحصول على فرص

  :األوسط وشمال أفريقيا هيالرئيسية لبرنامج المرأة والتكنولوجيا لمنطقة الشرق 

  .بناء القدرات األساسية للمؤسسات الشريكة لتوسيع انتشارها واستدامتها وقدرتها على خدمة النساء 
إنشاء قاعدة قوية من النساء لديهن مهارات تكنولوجيا المعلومات والمهارات الشخصية التى تسمح لهن بالحصول على  

 .مهن جديدة وفرص تدريبية جديدة
  .تمكين المشارآات فى برنامج المرأة والتكنولوجيا من لعب دور أساسى فى تشكيل مستقبل بالدهن 
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  المستهدف

 
 رسالة برنامج المرأة والتكنولوجيا

  
يبذل برنامج المرأة والتكنولوجيا جهودا حثيثة لتمكين النساء وزيادة مشارآتهن فى القوى العاملة من خالل 

آات فى البرنامج بمناهج متقدمة وفرص تدريبية فى مجال تخطيط األعمال تزويد المؤسسات الشرآة والمشار
 .والمهارات الشخصية وتكنولوجيا المعلومات

 
 

  ات المجتمعكنولوجياآز تامبادرة مر
 

  :يهدف مشروع مراآز تكنولوجيا المجتمعات إلى مساعدة المؤسسات فى المجاالت التالية
م الحق فى تنمية مهاراتهن التسويقية، وحصولهن على استقالل اقتصادى، وزيادة قدرة القطاع إتاحة الفرصة للنساء ومنحه 

 .الخاص على بناء مجتمع ديمقراطى
 .زيادة مستوى مشارآة المرأة فى بناء مجتمعات تعددية وذلك من خالل دعم المجتمع المدنى 

 
  :ما يلىوتشمل النتائج األخرى التى يمكن أن تحققها المؤسسات الشريكة 

إنشاء نموذج مستدام لمرآز تكنولوجيا المجتمع الذى يقدم برامج تدريبية للنساء فى مجال تكنولوجيا المعلومات والمهارات  
 الشخصية

 زيادة عدد النساء الالتى يتلقين تدريبا وينضمون إلى القوى العاملة ممن يحصلن على دخول منخفضة ومتوسطة  
 .فى برامج المرآز ة متنوعة من النساء المشارآات بصورة نشطةتوفير شبكة تنمية مهنية لمجموع 


